
موقع جامعة اجلزيرة اخلا�صة الإلكرتوين...
منرب علمي وخدمي

 حتتل مواقع اجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل على ال�شابكة )الإنرتنيت( موقعاً مهّماً 
ل���دى الطلب���ة اجلدد الراغبني مبتابعة درا�ش���اتهم اجلامعية، وكذلك ل���دى الطلبة اجلامعيني 
احلالي���ني يف ه���ذه اجلامعة اأو تلك. واأ�شبح من املعت���اد اأن تن�شئ هذه اجلامعات مواقع لها على 
ال�شابك���ة، و�ش���ط اأج���واء تناف�شي���ة جل���ذب الطلب���ة واختيار م���ا ينا�شبه���م، وفق اأف�ش���ل العرو�ض 
املطروح���ة، �ش���واء من حي���ث: الخت�شا�شات املتوافرة، اأو الكادر التدري�ش���ي، اأو مقر اجلامعة، اأو 

ر�شوم الت�شجيل وتكاليف الدرا�شة اجلامعية من بدايتها حتى التخّرج.
ل �شّك اأن ملوقع اجلامعة على ال�شابكة )الإنرتنيت(، وما يحتويه من معلومات، وطريقة 
عر�شه����ا، دوراً مهم����اً يف م�شاع����دة الطالب الراغب بالت�شجيل يف حتديد خي����اره، واتخاذ القرار 
املنا�ش����ب ل����ه، لذا كان من ال�شرورة مبكان، اأن ت����ويل اإدارة اجلامعة جلَّ اهتمامها لإن�شاء موقع 
له����ا عل����ى ال�شابكة، يكون مبنزل����ة املر�شد والدليل و�شاح����ب الر�شالة املوّجه����ة للطلبة وتوفري 

اخلدمات لهم مبا يلّبي حاجاتهم ويوؤّمن متّلطباتهم.
وم���ع تزاي���د اجلامع���ات اخلا�شة وتعّدده���ا على امل�شت���وى املحلي، ي�شب���ح من ال�ش���روري اأن يكون 
للجامعة، موقع مهم على ال�شابكة، تطلُّ من خالله على الطلبة وذويهم، وتنطلق يف معاجلة اأمورهم 

وتوفري ما ينا�شبهم من منطلق احلر�ض على م�شتقبل الطالب وخدمته على مّر �شنوات الدرا�شة.
م���ن هن���ا تاأت���ي فكرة اإي���الء الهتم���ام باملوقع الر�شم���ي جلامعة اجلزي���رة اخلا�شة عل���ى ال�شابكة، 
وه���و موق���ع مهم، وجّذاب، ويحت���اج اإىل متابعة وتطوير م�شتمّرين، لطاملا اأن���ه يتناول ال�شاأن الدرا�شي 
واخلدم���ي للط���الب يف الكلي���ات التابعة للجامعة مبختل���ف اأق�شامها، وي�ش���ّكل اأداة ربط اإلكرتوين بني 

اإدارة اجلامعة والهيئة التدري�شية والطلبة اجلدد والطلبة الدار�شني واخلّريجني م�شتقباًل. 
اإن هدفنا من املوقع الإلكرتوين جلامعتنا على الإنرتنيت هو اإتاحة الطالع على ر�شالة اجلامعة 
وروؤيتها، ونواظم قبول الطلبة اجلدد، من ر�شوم واأق�شاط ومنح درا�شية، ونظام الدرا�شة يف اجلامعة، 
والمتحانات، واإر�شادات مهّمة... واإتاحة اأ�ش�ض التفّوق املعتمدة يف اجلامعة للطلبة الدار�شني احلاليني 
والإر�ش���اد الأكادمي���ي، واخلدمات والأن�شطة اجلامعية، والتخ���ّرج والمتحانات الوطنية... اإ�شافة اإىل 
اإتاح���ة ج���داول الدرا�ش���ة وبرامج المتحان���ات، وقرارات جمل����ض التعليم الع���ايل، والتعريف بالأنظمة 
املعتم���دة يف اجلامع���ة، وتقدمي معلوم���ات عن كليات اجلامعة، واأع�شاء الهيئ���ة التدري�شية، واخلدمات 

والأن�شطة اجلامعية، وغري ذلك من معلومات تفيد الطلبة اجلدد اأو احلاليني على ال�شواء.  
اإنن���ا اإذ نع���رب ع���ن متنياتن���ا اأن ن�ش���ل اإىل م�شت���وى وت�شني���ف جي���د ولئق بجامعتن���ا يف اأي 
ت�شني���ف عامل���ي للجامع���ات، اإمنا نهيب بال�ش���ادة الدكاترة اأع�ش���اء الهيئ���ة التدري�شية يف جامعة 
اجلزي���رة اخلا�ش���ة اإيالء الأهمية للن�شاطات العلمية يف املوق���ع الر�شمي للجامعة، وفق املعايري 
املعتم���دة ع���رب حماولة زيادة عدد �شفح���ات موقع اجلامعة الإلكرتوين الت���ي يتم تداولها عرب 
حم���ّركات البح���ث، وكذل���ك العم���ل على زيادة ع���دد الرواب���ط اخلارجية، ومن �شمنه���ا البحوث 
العلمية التي لها رابط على موقع اجلامعة، والعمل على زيادة عدد امللفات "الإلكرتونية" التي 
تنتمي ملوقع اجلامعة عرب خمتلف حمّركات البحث، وزيادة عدد الأبحاث والدرا�شات والتقارير 
والر�شائل وامللّخ�شات وال�شور والأفالم يف خمتلف املو�شوعات العلمية املن�شورة اإلكرتونياً حتت 
نط���اق موقع اجلامعة.. كم���ا ندعو الطلبة اإىل ا�شتخدام املحتوى الأكادميي والأبحاث املن�شورة 
عل���ى املوق���ع الر�شم���ي جلامعتنا، ومتابعتها، با�شتم���رار.. ويف الوقت نف�شه ندع���و القائمني على 
املوق���ع اإىل ح���ثِّ اخلطا نحو زيادة �شرعة املوقع، حفاظاً عل���ى اجلهود املبذولة لإجنازه ومتابعة 

العمل به، واإجناحه، والعمل على حت�شني جودة واأداء املوقع وجتديده با�شتمرار.

بقلم اأ.د.عــّزات قـا�صم  
رئي�س اجلامعــة – رئي�س التحريــر

الـــــــــعدد اخلام�س   ع�صــــــــــــر  1 /4 / 2022

حتت �ضعار »عهد جنّددُه علم����اً و�شموداً وانت�شاراً« وبح�ضور 
الأ�ضت���اذ الدكتور ع���ّزات قا�ضم رئي�س جامع���ة اجلزيرة اخلا�ضة، 
والدكت���ورة �ضفاء اأوتاين نائب رئي����س اجلامعة، والدكاترة عمداء 
الكلي���ات وروؤ�ض���اء الأق�ض���ام يف اجلامعة، والزمي���ل املهند�س فايز 
اأ�ضطفان، ع�ضو املكتب التنفي���ذي لالحتاد الوطني لطلبة �ضورية، 
رئي����س مكتب التعليم اخلا�س، والزميل نّواف النجر�س رئي�س فرع 
جامعة اجلزيرة اخلا�ضة لالحتاد الوطني لطلبة �ضورية، والزمالء 
روؤ�ضاء واأع�ض���اء الهيئات الطالبية لكليات اجلامعة، انعقد موؤمتر 
ف���رع جامعة اجلزيرة اخلا�ضة �ضب���اح ال�ضبت 12 اآذار 2022 على 

مدّرج كلية الهند�ضة.
افتت���ح املوؤمتر بالوق���وف دقيقة �ضمت اإج���الًل واإكبارًا لأرواح 
�ضه���داء الوط���ن، ومن ث���م الن�ضي���د الوطن���ي للجمهوري���ة العربية 
ال�ضوري���ة، بع���د ذلك مّت عر����س التقرير النقابي لأعم���ال واأن�ضطة 
الف���رع، ت���اله فتح ب���اب النقا�س م���ع الزمالء الطلب���ة فيما يخ�ّس 
التقرير النقابي واملقرتحات وامل�ض���كالت الطالبية، حيث ترّكزت 
مداخ���الت الزم���الء اأع�ضاء املوؤمت���ر حول الق�ضاي���ا الطالبية يف 

الكليات واملطالبة مبعاجلتها.
تخّل���ل املوؤمت���ر مداخ���الت ع���ّدة م���ن قب���ل الزم���الء الطلبة، 
تناول���ت جمموعة م���ن الق�ضايا الت���ي تواجههم خ���الل م�ضريتهم 
الدرا�ضي���ة والتي ته���دف لتحقيق امل�ضلحة الطالبي���ة... ورّدًا على 
ا�ضتف�ضاراته���م ومقرتحاتهم، حتّدث الزمي���ل اأ�ضطفان عن الدور 
املن���وط بالحت���اد الوطن���ي لطلب���ة �ضوري���ة، و�ض���رورات الهتمام 
بق�ضاي���ا طلبة اجلامعات اخلا�ض���ة، ودرا�ضاتهم وتاأمني اخلدمات 
املرتبط���ة مبتابع���ة حت�ضيله���م العلم���ي واأن�ضطته���م وفعالياته���م 
املتنّوع���ة، موؤّكدًا على دور الهيئ���ات الطالبية يف نقل �ضوت الطلبة 
مبو�ضوعية وم�ضداقية، ومتابع���ة ومعاجلة الق�ضايا الطالبية، اإذ 
اأثنى على عمل الفرع، واللتزام واملو�ضوعية والتمّيز يف املداخالت 

والطروحات التي تقّدم بها اأع�ضاء املوؤمتر.
وبدوره اأّكد الأ�ضتاذ الدكتور ع��ّزات قا�ضم رئي�س اجلامعة على 

اأن رئا�ض���ة اجلامعة تهتم بكّل ما ي�ضهم يف تاأمني متطّلبات العملية 
التدري�ضي���ة والرتفيهي���ة للطلب���ة، م���ن جتهي���ز املخاب���ر، وور�ضات 
العمل، وتنظيم الرحالت العلمية، وتاأهيل املالعب وغري ذلك... 

كم���ا اأج���اب ال�ضادة الدكات���رة نائب رئي�س اجلامع���ة، وعمداء 
الكليات وروؤ�ضاء الأق�ضام يف الكليات عن الق�ضايا املتعّلقة بكلياتهم، 
وع���ن اأ�ضئل���ة وا�ضتف�ض���ارات الزمالء الطلب���ة املتعّلق���ة باخلدمات 

اجلامعية ووعدوا باإيجاد احللول جلميع امل�ضكالت املطروحة.

حتت �صعار »عهد جنّددُه علمًا و�صموداً وانت�صاراً«

وبح�صور الدكتور عــّزات قا�صم رئي�س اجلامعة 
فرع جامعة اجلزيرة اخلا�صة يعقد موؤمتره يف الثاين ع�صر من اآذار 2022

يف هذا العدد:
* البحث العلمي والعقبات التي تعرت�س م�صريته يف اجلامعات... و�صبل 
مواجهتهــا، يف حــوار مــع اأ.د.حممد هاجم الوادي ع�صــو جمل�ــس الأمناء يف 

جامعة اجلزيرة اخلا�صة.    
* مناق�صــة م�صــروعات تخــّرج الطلبة يف كليات: ال�صــيدلة، والهند�صــة: 

املعلوماتية واملعمارية، واإدارة الأعمال،يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة.
يف  العمل(،  �صوق  لدخول  املطلوبة  الربجمية  )املهارات  عمل  ور�صة   *
الوطني  الحتاد  مع  بالتعاون  املعلوماتية  الهند�صة  ق�صم   - الهند�صة  كلية 

لطلبة �صورية – فرع جامعة اجلزيرة اخلا�صة.
ال�صخ�صية القيادية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، بقلم د.عماد الدين   *
حممد، اأ�صتاذ م�صاعد يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة، كلية الهند�صة – ق�صم املعلوماتية.
عبد  املهند�س  بقلم  اخلا�صة،  اجلزيرة  جامعة  يف  الأكادميي  النظام   *

الهادي عو�س مدير املعلوماتية يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة.
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البحث العلمي والعقبات التي تعرت�س م�صريته يف اجلامعات... و�صبل مواجهتها
يف حوار مع اأ.د.حممد هاجم الوادي ع�صو جمل�س الأمناء يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة:

توافــر  اإىل  يحتــاج  اجلامعــات،  يف  العلمــي  البحــث 
بنيــة حتتيــة قوية بــدءًا من املناهــج املتبعــة، واأ�صاليب 
التدري�س، مرورًا بر�صــد امليزانيات لتغطية احتياجاته، 

واإجناز ر�صائل علمية جتد طريقها اإىل الن�صر. 
يف هــذا اللقــاء مــع الأ�صتــاذ الدكتــور املهند�س حممد 
هاجــم الوادي ع�صو جمل�س الأمنــاء يف جامعة اجلزيرة 
اخلا�صة نتحّدث عــن واقع البحث العلمي والعقبات التي 
تعرت�س م�صريته يف اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل، 
و�صبــل مواجهتهــا، وكيــف ميكــن ت�صجيــع اجلامعــات يف 
حت�صني وجودها على �صبكــة الإنرتنت، ورفع م�صتواها يف 

الت�صنيفات العاملية للجامعات؟. 

�س1 »اجلزيرة«: 
عندما تاأ�ض�ضت جامعة اجلزيرة اخلا�ضة و�ضعت �ضمن اأولوياتها 
م�ضاأل���ة النهو�س يف جم���الت العلم والتقان���ة وامل�ضاركة يف البحوث 

العلمية والدرا�ضات التي ت�ضهم يف التقّدم العلمي والتقاين.. 
براأيك.. كيف ميكن للجامعات عمومًا، اأن تدعم بقّوة ال�ضيا�ضة 
العاّم���ة للبحوث العلمي���ة وتوجيهه���ا ومتابعة تنفيذه���ا.. وما موقع 
�ضم���ان ج���ودة التعليم يف منظوم���ة التعليم الع���ايل يف دعم م�ضرية 

البحث العلمي يف اجلامعة؟
جمل�س الأمناء ي�صهم يف �صياغة

الإ�صرتاتيجيات العامة جلامعة اجلزيرة اخلا�صة
ج1- د.الوادي: 

يف البداي���ة ل بّد م���ن تقدمي ال�ضكر جلامع���ة اجلزيرة اخلا�ضة 
على جهودها الدوؤوبة يف جمال التعليم العايل واإعداد الطالب على 
م�ضت���وى عاٍل ليتمّكنوا م���ن املناف�ضة مع اخلّريج���ني من اجلامعات 
احلكومي���ة اأو اخلا�ض���ة. ويقوم جمل����س الأمناء وب�ض���كل م�ضتمر يف 
�ضياغ���ة الإ�ضرتاتيجي���ات العاّم���ة جلامعة اجلزي���رة اخلا�ضة. كما 
تق���وم اإدارة اجلامع���ة بتنفي���ذ تو�ضيات جمل�س الأمن���اء وتقدمي كّل 

الدعم للطالب والكادرين التدري�ضي والإداري.
�س2 »اجلزيرة«:

 اإذا كان هن���اك ثّمة �ضعوبات تواجه م�ض���رية البحث العلمي يف 
جامعاتن���ا، فما ه���ي مفرداتها؟ وكي���ف ميكن الت�ض���ّدي لها، حتى 
نتمّكن م���ن مواكبة التطّورات يف هذا املجال م���ع موؤ�ض�ضات التعليم 

العايل يف الدول املجاورة اأو غريها؟

من ال�صعوبات التي تواجه البحث العلمي
البريوقراطية الطويلة لتاأمني متويل البحوث

ج2- د.الوادي: 
- عدم توّفر التمويل املايل الالزم.

- تديّن دخل الباحث.
- عدم وجود فرق بحثية متكاملة.

- البريوقراطية الطويلة لتاأمني متويل البحوث.
- التن�ضي���ق ال�ضعي���ف مع وزارات الدول���ة ذات ال�ضلة بالبحوث 

وعدم اجلّدية يف تعاملها مع الباحث.
�س3 »اجلزيرة«:

 عملي���ة �ضمان اجل���ودة يف التعلي���م الع���ايل، يف جوهرها تقوم 
عل���ى منظومة معايري واإجراءات وقرارات تهدف اإىل حت�ضني البيئة 
التعليمّية؟ ما �ضمات هذه املنظومة؟ وكيف ميكن بناء اإ�ضرتاتيجيات 

عملية التعليم والتعّلم براأيكم؟
�صرورات وعي الإدارات العلمية والهيئة التدري�صية

لعملية �صمان اجلودة
ج3- د.الوادي: 

تنب���ع عملي���ة �ضمان اجل���ودة من املوؤ�ض�ض���ة العلمي���ة، ويجب اأن 
�ض���ة )مديرية �ضمان اجلودة(، ويتم و�ضع  يكون فيها جهة متخ�ضّ
ة والتي تغّطي جميع متطّلبات العملية التعليمية من  املعاي���ري اخلا�ضّ

املوارد الب�ضرية والبنية التحتية واخلّطة الدر�ضية.
كذلك يجب اأن تكون الإدارات العلمية والهيئة التدري�ضية واعية 

لعملية �ضمان اجلودة.
�س4 »اجلزيرة«:

 واق���ع البح���ث العلم���ي وال�ضعوب���ات الت���ي تواج���ه م�ضريته يف 
اجلامع���ات وموؤ�ض�ضات التعليم الع���ايل، ي�ضّكل هاج�ضًا، وبداأ يحظى 
باأهمي���ة كبرية يف مرحل���ة الأزمات الناجمة عن انت�ض���ار الأوبئة يف 

العامل كّله..
ما الأ�ض�س التي ينبغي ال�ضتناد اإليها يف ر�ضم ال�ضيا�ضات العاّمة 

للبحوث العلمية ودعم م�ضرية البحث العلمي يف جامعاتنا؟
البحث العلمي لي�س عماًل فرديًا... وينبغي
اأن تقوم به موؤ�ص�صات وفرق عمل بحثية 

ج4- د.الوادي: 
لق���د اأ�ضبح البحث العلمي -مثل بقية القطاعات- اأكرث تعقيدًا، 
ل �ضّيما يف املجالت العلمية احلديثة، وينبغي اأن تقوم به موؤ�ض�ضات 
وفرق عم���ل بحثية ولي�س فرديًا. واأن تك���ون البحوث مرتبطة ب�ضكل 
قوي م���ع حاجات املجتمع، وتقّدم حلوًل مبتكرة ذات جدوى، وتكون 

قابل���ة للتنفي���ذ يف الواقع املحلي، م���ع ا�ضتيعابها للتط���ّورات العلمية 
املت�ضارعة.

لذلك ل بّد من و�ضع اإ�ضرتاتيجيات عليا للبحث العلمي تت�ضّمن 
املحاور البحثية وتخ�ضي�س املوارد الالزمة، وعلى �ضبيل املثال فقد 
اأقام���ت جامعة دم�ض���ق ور�ضة للبح���ث العلمي، وُدعي���ْت اإليها جميع 
الوزارات واملوؤ�ض�ضات، وت�ضّكلت فرق عمل من الباحثني يف اجلامعة 

ونظرائهم من الوزارات لتحديد املحاور البحثية والأولويات.
�س5 »اجلزيرة«:

ي�ض���در ن�ض���ف �ضنوي���ًا عن املجل����س الأعل���ى للبح���وث العلمية 
يف اإ�ضباني���ا، ت�ضني���ف جامعات الع���امل وفق موؤ�ّض���ر البحث العلمي 
املعروف با�ضم ت�ضنيف )ويبو ميرتك�س( العاملي للجامعات، بهدف 
تطوير البح���ث العلمي وتر�ضيخ التعاون م���ع دول العامل يف جمالت 
البح���ث العلمي والتكنولوجيا، وهو يعتمد -كما هو معروف- معايري 
حم���ّددة، لدرا�ضة جودة البح���ث العلمي يف اأكرث من 15 األف جامعة 

حول العامل.
براأيك���م، كيف ميكن ت�ضجيع اجلامعات يف حت�ضني وجودها على 

�ضبكة الإنرتنت، ورفع م�ضتواها يف هذا الت�ضنيف اأو غريه؟
التحّول الرقمي للتعليم

له تاأثري كبري يف حت�ّصن الت�صنيف للجامعة
ج5- د.الوادي: 

توجد يف العامل العديد من الت�ضنيفات للجامعات، مثل ت�ضنيف 
جامع���ة جياو جون���غ �ضنغهاي ARWU. تق���وم طريقة الت�ضنيف 
عل���ى اأ�ضا����س اأربعة معايري رئي�ض���ة )جودة التعلي���م، نوعية »جودة« 
اأع�ض���اء هيئة التدري�س، الإنتاج البحثي، الإجناز الأكادميي مقارنة 

بحجم املوؤ�ض�ضة العلمية(.
ت�ضني���ف )الويبو ميرتك�س( يعتمد عل���ى قيا�س اأداء اجلامعات 
من خ���الل مواقعها الإلكرتوني���ة �ضمن املعاي���ري التالية: )احلجم، 
الإ�ض���ارة اإىل الأبح���اث، الأث���ر العام(. وت�ضني���ف ICUs4 للموقع 
الإلك���رتوين للجامعات والكليات على ال�ضبك���ة العاملية، هو ت�ضنيف 

عاملي ا�ضرتايل، ي�ضبه ت�ضنيف )الويبو ميرتك�س( الإ�ضباين. 
اإن حت�ض���ني ترتي���ب اجلامع���ات يف الت�ضنيف���ات العاملية يتطّلب 
وجود بنية حتتية معلوماتي���ة، بحيث يتمّكن الباحثون والطالب من 
التوا�ضل مع املواقع العاملية، كما اأن التحّول الرقمي للتعليم له تاأثري 
كب���ري يف حت�ّض���ن الت�ضنيف. ول ب���ّد من التاأكيد عل���ى زيادة املنتوج 
العلمي م���ن الأبحاث والن�ضرات، وحت�ض���ني موقع اجلامعة وحتديثه 

ب�ضكل يومي ورمّبا �ضاعي.

الــعــلــمــي  لــلــبــحــث  ــا  ــي اإ�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــات عــل ـــن و�ـــصـــع  ــــّد م ب ل   *
ـــحـــاور الــبــحــثــيــة وتــخــ�ــصــيــ�ــس املــــــوارد الـــالزمـــة.    تــتــ�ــصــّمــن امل
ـــب اجلــــامــــعــــات يف  ـــي ـــرت ـــــــم مـــتـــطـــلـــبـــات حتـــ�ـــصـــني ت اأه مــــن   *
قــوّيــة. معلوماتية  حتتية  بنية  وجـــود  الــعــاملــيــة  الت�صنيفات   
والن�صرات،  الأبحاث  من  العلمي  املنتوج  زيادة  على  نوؤّكد   *
يــومــي. ب�صكل  وحتــديــثــه  اجلــامــعــة  مــوقــع  وحتــ�ــصــني     
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�صرية ذاتية

الأ�صتاذ الدكتور املهند�س حممد هاجم الوادي، توّلد: القنيطرة، �صورية 1959.
املوؤهالت العلمية:

* 1982 بكالوريو�س هند�ضة مدنية من جامعة دم�ضق.
* 1989 دكت���وراه يف هند�ض���ة النق���ل واملوا�ضالت م���ن اأملانيا )جامعة در�ض���دن التقنية(، كلية 
�س الدقيق:  علوم النقل واملوا�ضالت، �ضابق���ًا املعهد العايل للموا�ضالت »فريدرك لي�ضت«. التخ�ضّ

هند�ضة ال�ضكك احلديدية.
الوظائف والألقاب العلمية والإدارية:

* )2021-2022( ع�ضو جمل�س الأمناء يف جامعة اجلزيرة اخلا�ضة.
* )اأيلول 2019 حتى الآن 2022(، عميد كلية الهند�ضة املدنية يف جامعة دم�ضق.

* )اأيلول 2014 – اآب 2019(، نائب عميد كلية الهند�ضة املدنية يف جامعة دم�ضق.
* )كانون الأول – اآب 2014(، رئي�س ق�ضم هند�ضة النقل واملوا�ضالت يف كلية الهند�ضة املدنية.
* )حزيران – ت�ضرين الأول 2010( اأ�ضتاذ زائر يف جامعة در�ضدن التقنية – كلية علوم النقل 

»فريدرك لي�ضت« اأملانيا.
* )2011-2013(، رئي�س ق�ضم الهند�ضة املدنية والبيئية بجامعة الريموك اخلا�ضة.

* )اأيلول 2011(، اأ�ضتاذ يف ق�ضم النقل واملوا�ضالت يف كلية الهند�ضة املدنية.
* )اأيلول 2003 – �ضباط 2011(، مدير املعهد التقاين الهند�ضي بجامعة دم�ضق.

* )2001-2003(، مدير التعليم املفتوح يف وزارة التعليم العايل يف �ضورية.
�ضية للمعاه���د التقانية الهند�ضية ومعاهد املراقبني  * من���ذ العام 2006 رئي�س اللجنة التخ�ضّ

الفنيني يف وزارة التعليم العايل.
* )مت���وز – اآب 1994( اأ�ضت���اذ زائ���ر يف جامعة در�ضدن التقني���ة – املعهد العايل للموا�ضالت 

»فريدرك لي�ضت« اأملانيا.
* ع�ضو هيئة حترير جملة جامعة دم�ضق للعلوم الهند�ضية، ع�ضو نقابة املهند�ضني ال�ضوريني - 

مهند�س ا�ضت�ضاري،  ع�ضو نقابة املعلمني ال�ضوريني.

الكتب والأبحاث املن�صورة:
*م�ضاركة يف تاأليف كت���اب هند�ضة ال�ضكك احلديدية 
لطالب 1 و2 يف كلية الهند�ضة املدنية – من�ضورات جامعة 

دم�ضق العام 2013، 1992، 1997.
* »تقيي���م تاأث���ري مقاوم���ة النزي���اح العر�ض���ي عل���ى 
ا�ضتق���رار اخلطوط امللحومة يف �ضبكة اخلطوط احلديدية 

ال�ضورية« بحث حمكم يف جملة جامعة دم�ضق 2007.
* »ح�ضاب الجهادات الناجتة عن احلمولت املحورية 
عن���د تغرّي معامل البال�ضت« بح���ث حمكم يف جملة جامعة 

دم�ضق 2008.
التقو����س  النتقالي���ة ذات  املنحني���ات  »ا�ضتخ���دام   *
الالخّط���ي لل�ضرع���ات العالي���ة يف اخلط���وط احلديدي���ة 

ال�ضورية« بحث حمكم يف جملة جامعة دم�ضق 2009.
* »درا�ض���ة اإمكانية زي���ادة ال�ضتطاعة التمريرية على 

اخلطوط املفردة يف �ضبكة اخلطوط احلديدية ال�ضورية« بحث حمكم يف جملة جامعة دم�ضق 2009.
* »ح�ض���اب الإجهادات الناجتة عن احلم���ولت املحورية عند تغرّي مكّونات الق�ضم العلوي للخط 

احلديدي« بحث حمكم يف جملة جامعة دم�ضق 2011.
* التنّب���وؤ بالت�ضّوهات التابعة للزمن يف اجل�ضور اخلر�ضاني���ة امل�ضبقة الجهاد املن�ضاأة بالطريقة 

الظفرية م�ضاركة مع د.راأفت الإدلبي وح�ضام حداد جملة جامعة البعث املجلد 42 للعام 2020.
* حتلي���ل اجل�ضور اخلر�ضانية امل�ضبقة الجهاد املن�ضاأة بالطريقة الظفرية يف مرحلة ال�ضتثمار، 
جملة جامعة ت�ضرين للبحوث والدرا�ضات العلمية املجلد 42 العدد 3 العام 2020 م�ضاركة مع د.راأفت 

الإدلبي وح�ضام حداد.
* Analysis of deformation and stresses in stage constructed concrete 

date of Jordan Journal of Applied Science bridges.13/6/2019.
م�ضاركة مع د.راأفت الإدلبي وح�ضام حداد.

حتــت رعاية ال�صيــد وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي 
اأقامــت  اإبراهيــم،  د.ب�صــام 
بجامعــة  ال�صيدلــة  كليــة 
حلب املوؤمتر الــــ 23 للجمعية 
ال�صيدلــة  لكليــات  العلميــة 
يف الوطــن العربــي، بالتوازي 
الثــاين  الــدويل  املوؤمتــر  مــع 
للعلــوم ال�صيدلنية، وذلك يف 
الفرتة من 15 ولغاية 17 اآذار 
2022.بح�صــور باحثني عرب 
والعــراق  والأردن  م�صــر  مــن 
ولبنــان وليبيــا وُعمــان وفل�صطــني، وباحثــني اأجانب مــن اأملانيا 

والهند واإيران وغريهم.
وق���د �ضاركت جامع���ة اجلزيرة اخلا�ض���ة يف اأعم���ال املوؤمتر، 
ممثل���ة بالأ�ضتاذة الدكت���ورة جميلة ح�ضّيان عمي���د كلية ال�ضيدلة 
يف جامع���ة اجلزي���رة اخلا�ض���ة، الت���ي تراأ�ض���ت اإح���دى اجلل�ضات 
العلمية يف املوؤمتر الدويل للعلوم ال�ضيدلية... وجتدر الإ�ضارة اإىل 
اأن د.ح�ضّي���ان كانت ت�ضغ���ل الأمني العام للجمعي���ة العلمية لكليات 

ال�ضيدلة يف الوطن العربي �ضابقًا.
وكان املوؤمت���ر ق���د افتت���ح بع���ّدة كلم���ات لرئي����س جامعة حلب 
د.ماه���ر كم���ان، ورئي�س املوؤمتر عمي���د كلية ال�ضيدل���ة يف جامعة 
حلبد.م�ضطف���ى ف���واز �ضحن���ة، واأم���ني اجلمعية العلمي���ة لكليات 

ال�ضيدل���ة يف الوط���ن العربي د.مل���ى اليو�ضف، والأم���ني العام لحتاد 
اجلامعات العربية د.عمرو عزت �ضالمة.

دارت الكلمات عن اأهمية البحث العلمي يف ال�ضناعات الدوائية، 
وعن اأب���رز التحّديات التي تواجه العمل يف القط���اع الدوائي، وكذلك 

العمل املثمر الذي يقّدمه ال�ضيادلة يف ميدان الرعاية ال�ضحية.
ناق����س املوؤمتر )52( بحثًا علميًا مب���ا يتعّلق بامل�ضتجّدات احلديثة 
لل�ضناع���ة الدوائي���ة، وتخل���ل املوؤمتر تك���رمي املتميزين، ت���اله افتتاح 
معر����س لل�ضناعات الدوائية �ض���ّم قرابة 30 �ضرك���ة دوائية بح�ضور 
كوكبة من ال�ضيادلة واملهتّمني، وبالتوازي مع ذلك افتتح على هام�س 
املوؤمتر ال�ضي���دلين العربي خمرب حديث ومتط���ّور لالأبحاث العلمية 

ال�ضيدلنية.

املوؤمتر الـــ 23 للجمعية العلمية لكليات ال�صيدلة يف الوطن العربي
ينعقد بالتوازي مع املوؤمتر الدويل الثاين للعلوم ال�صيدلنية يف جامعة حلب

مب�ساركة جامعة اجلزيرة اخلا�سة، وبح�سور عربي وا�سع
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م���ن م�ضروع���ات التخّرج الت���ي نوق�ضت يف 
كلي���ة ال�ضيدل���ة بجامعة اجلزي���رة اخلا�ضة - 
الف�ضل الدرا�ضي الأول للعام الدرا�ضي 2021-
2022: )الأ�ض���كال ال�ضيدلني���ة املحتج���زة يف 
املع���دة لإعطاء حتّرر مدي���د(، للطلبة: عدنان 
اإبراهي���م م�ضه���ور،  مالت���ي، حمم���ود ع���كل، 
باإ�ض���راف الأ�ضتاذة الدكت���ورة جميلة ح�ضّيان، 
تاأّلفت جلن���ة املناق�ضة من اأ.د.جميلة ح�ضيان، 

د.جمد اللحام، د.طالل العجالين.

مّت����ت مناق�ض����ة امل�ضروع يوم الأحد املوافق ل�� 20 اآذار 2022 على مدّرج كلية الهند�ضة يف مقر اجلامعة، مّت ت�ضليط ال�ضوء 
عل����ى »اأنظمة الطفو«، وهي اأحد الأ�ضكال ال�ضيدلني����ة املحتجزة يف املعدة، اإذ تعدُّ من اأهم تقنيات اإيتاء الدواء، وما ميّيزها 
زم����ن البق����اء املعدي الطويل )GRT(، حيث ت����وؤّدي اإىل حتّرر مديد وم�ضبوط، وحت�ّضن يف التواف����ر احليوي، ويتم ذلك عن 
طري����ق ال�ضواغات ال�ضيللوزية، وم����ن اأ�ضهرها الهيدروك�ضي بروبيل متيل �ضيللوز )HPMC(، واأجلينات ال�ضوديوم. اإذ متلك 

ال�ضواغات ال�ضابقة القدرة على الحتفاظ يف املاء والنتباج، مّما يوؤّدي اإىل طفو ال�ضكل ال�ضيدلين على �ضطح املعدة. 
مّت التحّق���ق م���ن اآلية الطف���و عن طريق جتربة عملي���ة مل�ضتح�ضر الغاف���ريول وهو �ضراب يعال���ج احلمو�ضة والقل�س 
املع���دي املريئي، مّت���ت �ضياغته بنظام الطفو، فكانت نتائ���ج التجربة: ت�ضّكل طبقة هالمي���ة لزجة )Raft( على �ضطح 
البي�ضر احل���اوي على الو�ضط احلم�ضي، خالل 
اأقل م���ن ثانيتني، يعود �ضبب هذه الظاهرة اإىل 
احتواء امل�ضتح�ضر عل���ى اأجلينات ال�ضوديوم، 
وبيكربونات ال�ضودي���وم، وهي �ضواغ قادر على 

النتباج والطفو. 
اإدارة جامعة اجلزيرة اخلا�شة وعمادة 
كلي���ة ال�شيدل���ة تب���ارك لطلبته���ا الأع���ّزاء 
مناق�شة م�شروعات تخّرجهم وتتمّنى لهم 

النجاح والتوفيق.

من م�ضروعات التخّرج التي نوق�ضت يف كلية الهند�ضة – ق�ضم الهند�ضة املعمارية بجامعة اجلزيرة اخلا�ضة 
يف بدايات الف�ضل الدرا�ضي الثاين للعام الدرا�ضي 2022-2021: 

1- م�صروع تخّرج )نادي فرو�صية بدم�صق(
للطالبة: فاطمة الزهراء عدنان البي�س، باإ�ضراف اأ.م عبد الرحمن النع�ضان.

2- م�صروع تخّرج )منتجع لل�صياحة العالجية(
للطالبة: لني حممد خري ن�ضار

باإ�ضراف اأ.م عبد الرحمن النع�ضان
               اأ.م حممد خري البارودي.

3- م�صروع تخّرج )مركز بحوث الطاقات املتجّددة(
للطالب: ب�ضري نبيل عجول، باإ�ضراف اأ.م عبد الرحمن النع�ضان، اأ.م حممد خري البارودي.

4- م�صروع تخّرج )جتّمع �صياحي ترفيهي ثقايف(
 للطالبة: �ضهري ر�ضيد عبد املجيد، باإ�ضراف اأ.م عبد الرحمن النع�ضان.

5- م�صروع تخّرج )مركز احلرف التقليدية بدم�صق(
للطالبة: هيا حممود اأحمد �ضيخ �ضليمان، باإ�ضراف اأ.م حممد خري البارودي، واأ.م عبد الرحمن النع�ضان.

تاأّلف���ت جلن���ة املناق�ضة من ال�ض���ادة: الدكتور عا�ض���م �ضلوم، رئي�س ق�ض���م الهند�ض���ة املعمارية يف جامعة 
اجلزي���رة اخلا�ض���ة، الدكتور زي���اد املال، الدكتور �ضم���ري �ضلوم، الدكت���ورة كندة مو�ضل���ي، اأ.م عبد الرحمن 

النع�ضان، مع مراعاة ح�ضور الأ�ضتاذ امل�ضرف اإىل جانب جلنة املناق�ضة بطبيعة احلال.
مّت���ت مناق�ض���ة امل�ضروعات يوم ال�ضب���ت 12 اآذار 2022 على مدّرج كلية الهند�ض���ة يف مقر اجلامعة، حيث 
ق���ّدم الطلبة عرو�ضًا مل�ضروع���ات تخّرجهم، ت�ضمنت عناوي���ن م�ضروعاتهم وتعريفًا به���ا واأهدافها، ومناطق 
تنفيذه���ا وروابطها مع املحيط... اأعقبها مداخالت ال�ض���ادة الدكاترة يف جلنة املناق�ضة الذين اأبدوا اآراءهم 

ومالحظاتهم على م�ضروعات الت�ضاميم املقّدمة من الطلبة. 
اإدارة جامعــة اجلزيرة اخلا�صة وعمادة كلية الهند�صة، ورئا�صة ق�صم الهند�صة املعمارية 

تبارك لطلبتها الأعّزاء مناق�صة م�صروعات تخّرجهم وتتمّنى لهم النجاح والتوفيق.

مناق�صة خم�صة م�صروعات تخّرج يف الهند�صة املعمارية 
بجامعة اجلزيرة اخلا�صة

مناق�صة م�صروع تخّرج عن 
الأ�صكال ال�صيدلنية املحتجزة يف املعدة لإعطاء حتّرر مديد
Pharmaceutical Forms Retained In The Stomach

For Sustained Release

يف كلية ال�صيدلة بجامعة اجلزيرة اخلا�صة
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ناق�����س طلب����ة كلي����ة الهند�ضة – ق�ضم الهند�ض����ة املعلوماتية يف جامعة اجلزيرة اخلا�ض����ة م�ضروعات تخّرجهم على مدار يومي الأح����د والإثنني 13 و14 اآذار 
2022، كان ع����دد الطلب����ة يف امل�ضروع رق����م )1( قد بلغ 13 طالبًا وطالبة، يف ثماين جمموعات، اأما عدد الطلبة يف امل�ضروع رقم )2( فقد بلغ 11 طالبًا وطالبة، 

يف �ضبع جمموعات، اإذ حتّدثوا فيها عن م�ضامني م�ضروعاتهم، وبع�س تفا�ضيلها.   
در�ضت هذه امل�ضروعات يف معظمها ت�ضاميم لأنظمة ذاتية خلدمات املراكز ال�ضحية اأو اإدارة املطاعم اأو املتاجر اأو النقل اأو المتحانات، واأنظمة مل�ضاعدة 
مر�ضى ذوي الحتياجات اخلا�ضة، واأنظمة للك�ضف املبكر عن الأمرا�س، وم�ضح نتائج كورونا، وتطبيقات اأندرويد للجوالت، وبع�س الربجميات والإلكرتونيات 

واأنظمة الذكاء ال�ضنعي، ... وغريها.
توّزع الإ�ضراف على م�ضروعات تخّرج الطلبة بني كّل من: د.حممد املحمد، د.نبيل �ضبح، د.معتز النجر�س، د.عدنان علي، د.خالد العمر، د.فرا�س الزين، 

د.عيد العبود.
وتاأّلف����ت جلن����ة املناق�ضة م����ن ال�ضادة: الدكتور حمم����د املحمد، الدكتور نبيل �ضب����ح، الدكتور معتز النجر�����س، الدكتور عدنان علي، الدكت����ور فرا�س الزين، 

د.حممد منري قال�س... مع مراعاة ح�ضور الدكتور امل�ضرف اإىل جانب جلنة املناق�ضة بطبيعة احلال.

23 طالبًا وطالبة يف كلية الهند�صة - ق�صم الهند�صة املعلوماتية 
يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة يناق�صون م�صروعات تخّرجهم يف 15 جمموعة 

امل�صروع رقم )1( الف�صل الدرا�صي الأول 2022-2021
13 طالبًا وطالبة، يف 8 جمموعات

الطلبة الذين ناق�ضوا م�ضروعات تخّرجهم هم:

اسم المشرفاسم الطالبمسلسل
د.معتز النجرسأيهم عبد العبيد1
موفق محمد أديب بدر2
د.عدنان عليإسراء أكرم الجخيدم3
د.محمد المحمدرهف أحمد برغوث4
قاسم محمد الكرز5
د.معتز النجرسسيف الدين برهان العبد الوهاب6
عبد الرحمن محمد وليد نيازي7
د.خالد العمرشيماء جمال الشهاب8
عبد العزيز محمد سامر حنين9

د.عيد العبودعلي سامر سلوم10
د.خالد العمرالحوراء محسن السيد11
غالية محمد فهدة12
د.نبيل صبحمحمد جمال النايف13

امل�صروع رقم )2( الف�صل الدرا�صي الأول 2022-2021
11 طالبًا وطالبة، يف 7 جمموعات

الطلبة الذين ناق�ضوا م�ضروعات تخّرجهم هم:

اسم المشرفاسم الطالبمسلسل
د.فراس الزينأحالم عيسى العيسى1
حور موفق المصطفى المشهور2
د.فراس الزينأصايل حمد العمر3
د.فراس الزينتيماء سمير المتني4
نيروز نزيه الصحناوي5
د.معتز النجرسمحمد شمس الدين عبيد6
وسام محمد خليل7
د.نبيل صبحطريف العيبان8
محمد وليد المحمد9

د.نبيل صبحرزان عصام العلي األحمد10
د.عدنان العليناهد محمد خير فرعون11

اإدارة جامعة اجلزيرة اخلا�صة وعمادة كلية الهند�صة، وق�صم الهند�صة 
املعلوماتيــة يباركون للطلبة مناق�صة م�صروعــات تخّرجهم، ويتمّنون لهم 

النجاح والتوفيق يف حياتهم العملية.
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�صتة م�صروعات تخّرج ناق�صها طلبة كلية اإدارة الأعمال يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة 
ناق�س �ضتة من طلبة كلية اإدارة الأعمال يف جامعة اجلزيرة اخلا�ضة اأيام اجلمعة 11 اآذار 2022، وال�ضبت 12 اآذار 2022، 

والثالثاء 15 اآذار 2022، م�ضروعات تخّرجهم للف�ضل الدرا�ضي الأول للعام الدرا�ضي 2021-2022 وكانت وفق الآتي: 
1- حم����ّددات ج����ودة العالقة بني 
الط����الب واجلامع����ة )درا�ض����ة حال����ة 
طالب يف جامع����ة اجلزيرة اخلا�ضة( 
للطالب طارق زياد ع�ضفور، باإ�ضراف 
الدكتور رع����د ال�ض����رن، تاأّلفت جلنة 
املناق�ض����ة م����ن الدكتور حمم����د دياب 

طبيخ، والدكتور همام عبيد.
2- اأثر حم����ّددات جودة العمل يف 
اأداء العامل����ني يف موؤ�ض�ض����ات التعلي����م 
عل����ى  ميداني����ة  درا�ض����ة   – الع����ايل 
العاملني يف جامعة اجلزيرة اخلا�ضة، 
للطالب����ة غ����زل الأفغ����اين، باإ�ض����راف 
الدكتور رع����د ال�ض����رن، تاأّلفت جلنة 
املناق�ضة من الدكتور ح�ضني احل�ضن، 

والدكتور همام عبيد.
3- دور القي����ادة التبادلية واأثرها 
للطال����ب  التنظيم����ي،  ال�ضم����ت  يف 
اإبراهي����م �ضالح ال�ضالم����ة، باإ�ضراف 
الدكت����ور ب�ض����ام الت����زه، تاأّلف����ت جلنة 
املناق�ض����ة م����ن الدكت����ور نزي����ه ن�ض����ر 

الدين، والدكتور ن�ضال احلموي.

4- درا�ضة ج����دوى مل�ضروع �ضغري– 
درا�ضة حال����ة )مقهى درا�ضي(، للطالب 
اأحم����د ن�ضواتي، باإ�ضراف الدكتور اأحمد 
م����ن  املناق�ض����ة  تاأّلف����ت جلن����ة  خ�ض����ر، 
الدكتور ح�ضني احل�ضن، والدكتور همام 

عبيد.
 5- اأث����ر ج����ودة خدم����ة النق����ل يف 
جامع����ة اجلزي����رة اخلا�ض����ة عل����ى ر�ضا 
امل�ضتخدم����ني، للطال����ب عبد اهلل خاطر 
عب����د  الدكت����ور  باإ�ض����راف  امل�ض����رف، 
الرحمن مرعي، تاأّلف����ت جلنة املناق�ضة 
من الدكتور نزيه ن�ضر الدين، والدكتور 

همام عبيد.
6- اأث����ر ممار�ض����ات اإدارة امل����وارد 
الب�ضري���ة يف تطبيق التمّيز املوؤ�ّض�ضي، 
الفيا����س،  زه���ري  زه���دي  للطال���ب 
باإ�ضراف الدكتور همام عبيد، تاأّلفت 
جلن���ة املناق�ض���ة م���ن الدكت���ور عب���د 
الرحم���ن مرع���ي، والدكت���ور اليا����س 

ميالنة.

رئا�صــة جامعة اجلزيرة اخلا�صة وعمادة كلية اإدارة الأعمال تبارك لطلبتها الأعّزاء مناق�صة 
م�صروعات تخّرجهم وتتمّنى لهم النجاح والتوفيق.
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ال�صخ�صية القيادية
يف موؤ�ص�صات التعليم 

العايل اخلا�صة

بح�صور الدكتور قا�صم رئي�س اجلامعة

بقلم د.عماد الدين حممد
اأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة اجلزيرة اخلا�شة 

كلية الهند�شة – ق�شم املعلوماتية

م���ن امل�ضّلم ب���ه اأن مبداأ الفريق ه���و الأ�ضا�س يف املوؤ�ض�ض���ات التعليمية، �ضواٌء اأكان���ت حكوميًة اأم 
خا�ضًة، وذلك لأّن العمل العلمي جماعي �ضكاًل وم�ضمونًا، والنجاح والف�ضل من �ضمات الفريق فقط. 
لذل���ك تعتمد اجلامعات يف العامل على ت�ضكيل مراكز الأبحاث وت�ضجيع العمل اجلماعي،اإذ تت�ضارك 
جمموع���ة عق���ول وتعمل لإيجاد حل مل�ضكلة م���ا، اأو تطوير حّل متوفر، ودائمًا م���ا تكون النتائج اأف�ضل 
بكث���ري م���ن احلالة الفردية للحل. ن�ضتطي���ع القول اإن الفريق اأ�ضا�س النج���اح يف العمل العلمي يف كّل 

اجلامعات؛ خا�ضًة كانت اأو حكوميًة، وعلى امل�ضتوى العاملي.
اإذا كان الفريق اأ�ضا�س النجاح للعمل العلمي على �ضعيد الإدارة للموؤ�ض�ضات العلمية، وعلى �ضعيد 
�ضاته وفروعه،وهذا ما توؤّكده طبيعة و�ضكل الإدارة اجلامعية،اإذ ن�ضادف  البح���ث العلمي بكل تخ�ضّ
م�ضطل���ح املجال�س املختلفة وعل���ى امل�ضتويات املختلفة )ق�ضم، كلية، �ض���وؤون علمية...(!وال�ضوؤال هل 

هناك دور للفرد يف هذا املجال؟ وما هو؟
مّما ل �ضّك فيه اأن دور الفرد اأ�ضا�ضي يف جناح اأي فريق، وي�ضبح هذا الدور حموريًا عند احلديث 
ع����ن »الأفراد« اأ�ضح����اب القرار، على كّل م�ضتوي����ات العمل العلمي اجلامعي، حي����ث تقع على عاتقهم 

م�ضوؤولية اتخاذ القرارات التي حتّدد الواقع الراهن للموؤ�ّض�ضة واخلطط ال�ضرتاتيجية مل�ضتقبلها.
ت���وؤّدي اخل���ربة والق���درة على حتلي���ل معطيات الواق���ع يف اتخاذ الق���رارات ال�ضائب���ة للموؤ�ّض�ضة 
التعليمي���ة دورًا اأ�ضا�ضي���ًا، وت�ضاعد يف الك�ضف ع���ن م�ضتقبل املوؤ�ّض�ضة ومكانتها عل���ى �ضعيد املناف�ضة 
م���ع املوؤ�ّض�ضات الأخرى يف جمال الن�ضاط التدري�ضي والعلمي، وعلى �ضعيد الدور يف اإعداد الكفاءات 

الالزمة لتطّور املجتمع.
ة عند التعامل  كما اأن اخلربة اأ�ضا�ضية لقيادة املوؤ�ّض�ضة، فال�ضفات ال�ضخ�ضية ل تقلُّ اأهمية، خا�ضّ
مع اأجيال تختلف يف الفكر والرتبية والبيئة، حيث ميكن اأن يكون هذا الختالف م�ضدرًا لتناق�ضات 
واإ�ضكالي���ات متنّوع���ة اأثناء م�ض���رية املوؤ�ّض�ضة، وهنا ي���ربز دور ال�ضخ�ضية القيادية مب���ا تتمّيز به من 
رجاح���ة عقل، ورحابة �ضدر، وقدرة على ا�ضتيعاب وتفّهم الآخرين، ودجمهم يف فريق العمل، بحيث 
يك���ون لكّل منهم دوره يف جناح املوؤ�ّض�ضة، ودفعه���ا اإىل الأمام.واأذكر هنا حديث بروفي�ضور يف اإحدى 
جامعات الحتاد ال�ضوفييتي �ضابقًا،)حيث در�ضت( عندما �ُضئل عن ذلك! و�ضادف ال�ضوؤال مع دخول 
عام���ل البوفيه حاماًل ال�ضاي، بعبارة:»اأكون رئي�س جامعة ناجح���ًا عندما اأوؤمن اأن دورعامل البوفيه 
ه���ذا ل يق���لُّ ع���ن دوري كرئي�س جامع���ة، يف جناح هده اجلامع���ة«، فاإذا كان هذا مب���ا يخ�ّس رئي�س 

اجلامعة األي�س من البديهي اأن ينطبق ذلك على كّل م�ضتويات امل�ضوؤولية وتدّرجاتها يف اجلامعة.
لب���ّد اأن تك���ون ال�ضخ�ضية القيادية يف اجلامعات، خا�ضًة كان���ت اأو عاّمة، �ضخ�ضية علمية و�ضفًا 
وم�ضمونًا، لأّن ال�ضخ�ضية العلمية جتمع كافة ال�ضفات ال�ضرورية، من قدرة على التحليل واملحاكمة 
املنطقية لأي مو�ضوع... وبغ�سِّ النظر عن اأهميته وحجمه، اإ�ضافة اإىل التوا�ضع،وهذه ال�ضفة متوّفرة 
يف كّل �ضخ�ضي���ة علمي���ة بالفعل، لأنه ل مكان عن���د هذه ال�ضخ�ضية املفعمة بالعل���م ل�ضغائر الأمور، 
ولب���ّد من التاأكيد عل���ى ال�ضخ�ضية العلمية م�ضمونًا، لأن الت�ضميات كث���رية، وغالبًا مايكون م�ضمون 

ال�ضخ�ضية اأقل بكثريمن الت�ضمية، خا�ضة اأن الزمن احلايل يعجُّ بالألقاب والت�ضميات وغريها.
من الطبيعي، وبحكم الظروف ال�ضتثنائية التي نعي�ضها اليوم، اأن تغيب مو�ضوعات املناف�ضة بني 
اجلامع���ات كافة، حيث من البديه���ي اأن تتناف�س اجلامعات، خا�ضًة كان���ت اأو حكومية، على املراكز 
الأوىل للت�ضني���ف، وبغ����سّ النظ���ر عن مرجعي���ة وهدف الت�ضنيف، ي���وؤّدي ت�ضل�ض���ل اجلامعة �ضمن 

الت�ضنيف دورًا لميكن ال�ضتخفاف به.
كث���رية هي العوام���ل التي ت�ضدُّ الطلب���ة اإىل اجلامعة: املوق���ع، اخلدمات على اخت���الف اأنواعها، 
اخلط���ط الدرا�ضي���ة، التجهيزات املخربية ولوازم التطبي���ق العملي... لكن ال���كادر التدري�ضي اإن مل 
يكن اأكرث اأهمية فاإن له الأهمية نف�ضها، فهناك الكثري من الطلبة الذين ي�ضّجلون يف كلية ما، لوجود 
دكت���ور حمّدد، مل���ا له من �ضمعة علمية، والعك����س �ضحيح متامًا، ولهذا جتع���ل اجلامعات التعاقد مع 

اأ�ضحاب اخلربة وال�ضرية العلمية املمّيزة يف �ضّلم اأولياتها كقيادات وكوادر تدري�ضية.
واإدارة جامع���ة اجلزيرة اخلا�ض���ة حاليًا، وبتحليل مو�ضوعي ومنطق���ي تتمّيز بوجود �ضخ�ضيات 
علمية لها تاريخ طويل يف العمل الأكادميي اجلامعي، وتتمّتع ب�ضمعة طّيبة على �ضعيد املجتمع، والعمل 
التعليم���ي، اأمتّن���ى اأن ت�ضتفيد اجلامعة اليوم، من وج���ود قامات علمية يف فري���ق عملها،الأمر الذي 

ي�ضاعدها بطبيعة احلال على تبّوء مراكز متقّدمة بني اجلامعات على ال�ضعيد املحلي اأو العربي.

يف اإطار �ضعي جامعة اجلزي���رة اخلا�ضة لالرتقاء 
بال�ضوي���ة العلمي���ة لطاّلبه���ا، وبه���دف رب���ط الدرا�ضة 
الأكادميي���ة الت���ي يتلّقاها الطلب���ة بالدرا�ض���ة العملية، 
وت�ضجيهم يف التعّرف على �ضوق العمل ومتطّلباته،نّظمت 
كلية الهند�ضة، ق�ض���م الهند�ضة املعلوماتية يف اجلامعة 
بالتع���اون م���ع الحت���اد الوطن���ي لطلبة �ضوري���ة– فرع 
جامعة اجلزيرة اخلا�ضةور�ضة عمل بعنوان: )املهارات 
الربجمي���ة املطلوبة لدخول �ض���وق العمل(، �ضارك فيها 
ال�ضي���د املهند�س ه�ضام جمعة مع���اون، باإ�ضراف رئي�س 
الق�ضم الدكتور حمّم���د املحّمد،وذلك يف متام ال�ضاعة 
12.30 من ظهر يوم ال�ضبت 19 اآذار 2022 على مدّرج 

كلية الهند�ضة يف مقر اجلامعة. 
ق���ّدم املهند�س معاون ور�ض���ة عمل مهّمة ومفيدة، 

تناولت حماور عّدة منها: 
-جمالت العمل الربجمي املطلوبة ل�ضوق العمل
-اللغات الربجمية الأكرث انت�ضارًا يف �ضوق العمل

-طرق تنظيم الأكواد الربجمية
-قواعد املعطيات املطلوبة ل�ضوق العمل

- اأهم الدورات الواجب درا�ضتها
-الربامج املطلوبة �ضمن فريق العمل الربجمي

- الفروق����ات اجلوهري����ة ب����ني العم����ل املكتب����ي يف 
�ضركة، والعمل احلر، واأهم ميزات وعيوب كلٍّ منهما.

ح�ض���ر اأعمال الور�ض���ة الأ�ضتاذ الدكت���ور ع��ّزات 
قا�ض���م رئي����س اجلامع���ة، والأ�ضت���اذ الدكت���ور اأمي���ن 
العّماري���ن عمي���د كلي���ة الهند�ض���ة، والدكت���ور حمّمد 
املحّمد رئي����س ق�ضم الهند�ضة املعلوماتي���ة، والأ�ضتاذ 
اأ�ضام���ة اأعوين���ي اأم���ني اجلامع���ة، اإ�ضاف���ة اإىل عدد 

م���ن ال�ضادة الدكات���رة اأع�ضاء الهيئ���ة التدري�ضية يف 
الهند�ض���ة املعلوماتي���ة، وعدد من الزم���الء يف الهيئة 
الطالبي���ة لفرع جامع���ة اجلزي���رة اخلا�ضة لالحتاد 
الوطن���ي لطلبة �ضوري���ة، ق�ضم الهند�ض���ة املعلوماتية، 
وح�ض���د من طلب���ة الهند�ض���ة املعلوماتي���ة يف خمتلف 

�ضنوات الدرا�ضة.
من جهتهما�ض����ارك طالبان من ق�ض����م املعلوماتية 
الأول ع����الء البدي����وي، والث����اين فندي عم����اد، اللذان 
حتّدث����ا ع����ن عمليهما احل����ر الذي ميار�ضان����ه وهما يف 
مرحلة الدرا�ضة، اإذ قّدم كلٌّ منهما جتربته وال�ضعوبات 
التي تواج����ه عمله، واملطلوب لت����اليف العقبات وجتاوز 
ال�ضعوب����ات، م�ضريي����ن اإىل اأهمي����ة التجرب����ة ودورها 
الإيجابي يف م�ضرية عملهما، موؤّكدين اأهميتها نظرًا ملا 
اكت�ضبوه م����ن معلومات قّيمة وجتارب فعلية ت�ضاعدهم 

يف اتخاذ قراراتهم املهنية وامل�ضتقبلية.
يف اخلتام قّدم ال�ضيد الدكتور رئي�س اجلامعة ال�ضكر 
للمهند����س مع���اون، جله���وده املبذولة يف تنفي���ذ اأعمال 
الور�ض���ة الت���ي اّطل���ع من خالله���ا الطلبة عل���ى جمالت 
العم���ل الربجمي، وامله���ارات الربجمي���ة املطلوبة ل�ضوق 
العمل، ومدى اأهمي���ة اختيار لغات الربجمة املطلوبة يف 
�ضوق العمل واإتقانها، مّما كان له الأثر الإيجابي واملفيد 
عن���د الطلب���ة احل�ض���ور، ويف تق���دمي الفائ���دة املرجّوة، 
واأثنى على طلبة الهند�ضة املعلوماتية ملثابرتهم وطلبهم 
للمعرفة... كما نّوه الدكتور حمّمد املحّمد رئي�س الق�ضم 
اإىل اأن العم���ل ج���ار لتنظي���م العديد م���ن ور�ضات العمل 
خ���الل الف���رتة القادمة به���دف تطوير مه���ارات الطلبة 

العملية والتطبيقية.

ور�صة عمل بعنوان:
)املهارات الربجمية املطلوبة لدخول �صوق العمل(
نظمتها كلية الهند�صة - ق�صم الهند�صة املعلوماتية 
بالتعاون مع الحتاد الوطني لطلبة �صورية 

فرع جامعة اجلزيرة اخلا�صة
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النظام الأكادميي  يف جامعة اجلزيرة اخلا�صة

بقلم املهند�ض عبد الهادي عو�ض
مدير املعلوماتية يف جامعة اجلزيرة اخلا�شة

النظ����ام الأكادميي هو حو�ضب����ة كاملة لكافة بيانات الطلب����ة، يتّم بناوؤه 
ليعم����ل ب�ضكل متنا�ضق، لتطبيق كافة القرارات الوزارية املتعّلقة بالطلبة، مع 

بنية واجهات مب�ّضطة ومرنة ليتعامل معه اأي اأكادميي اأو اإداري.
يعم����ل فري����ق النظام الأكادمي����ي يف جامع����ة اجلزي����رة اخلا�ضة �ضمن 
مديري����ة املعلوماتية عل����ى اإدارة وت�ضغيل النظام الأكادمي����ي، وتوفري الدعم 
ال�ضام����ل وامل�ضتمر للكليات والأق�ضام يف جمي����ع الأمور املتعّلقة به من طلبات 
من����ح ال�ضالحي����ات على النظ����ام الأكادمي����ي، اأو طلبات الناف����ذة الواحدة، 
ومراقب����ة ا�ضتخدامها وف����ق القوانني والأنظم����ة النافذة بتوجي����ه من رئي�س 

اجلامعة اأو نائب رئي�س اجلامعة ح�ضرًا.
يت����م تطبيق التق����ومي الأكادميي قبل بداية كّل ع����ام درا�ضي، مع تعريف 
احل����ركات الأكادميية للف�ض����ول الدرا�ضية، ومتابعة التنفي����ذ والدعم لكافة 
املراحل، بدءًا باملفا�ضلة و�ضوًل اإىل النتائج؛ ثّم اإجراءات الت�ضجيل للطلبة، 
تليها مرحلة جدولة ت�ضجيل املقّررات، ثم اإ�ضراف على معاجلة الختبارات، 
ث����م ينتهي باحت�ض����اب املعّدلت وتطبيق الإن����ذارات، ليب����داأ ف�ضل جديد مع 
متابع����ة اإدارة بّوابة النظام الأكادميية Learnata اخلا�ضة بالطلبة وتزويد 

الإدارة بالتقارير الدورية.
مّت خالل فرتة وجيزة وبالتن�ضيق مع مديرية القبول والت�ضجيل، اإ�ضافة 
كتل����ة املفا�ضل����ة، وتفعيلها، وهي الت����ي تطابق بدورها �ض����روط وزارة التعليم 
والبح����ث العلمي يف قبول طلبة الثانوية الراغبني بالنت�ضاب للجامعة، والتي 
ت�ضّه����ل عملي����ة قب����ول الآلف من طلب����ات التفا�ضل والو�ض����ول لنتائج القبول 

ب�ضكل عادل ومتنا�ضق مع ال�ضواغر املطلوبة و�ضروط القبول.
وق����د مّت تفعيل ميزة ال�ضرتاك بخدمة النقل م����ن بوابة الطالب، والتي 
ت����زّود الطلبة بتقاري����ر عن اخلطوط املُتاح����ة يف املحافظ����ات، ومواعيدها، 
وتوّف����ر للجامع����ة تقارير عن و�ضع النق����ل لتح�ضني �ضريه ب�ض����كل اآمن ودقيق 

وم�ضتمر.
حالي����ًا، نعمل م����ع مديرية المتحان����ات املركزية عل����ى درا�ضة لتح�ضني 
�ضرعة اإ�ض����دار النتائج للطلبة، مع الدعم التقن����ي امل�ضتمر، للو�ضول لعملية 

امتحانية مثلى، وتوزيع املراقبني والطلبة يف قاعات اجلامعة.
كم����ا مّت العمل على ن�ض����رات توعوية للطلبة، مقتب�ض����ة من دليل الطالب 
ونقا�ضه����ا، لإي�ضال الطالب ملعرف����ة كافة ق�ضاياه، وتوجيه����ه لأف�ضل ال�ضبل 
ملعاجلته����ا، ويتّم التح�ضري لدورات ح����ول النظام الأكادميي لكافة الإداريني 

اجلدد.
اإن العم����ل �ضم����ن النظام الأكادمي����ي يتطّلب جهودًا كب����رية لتلبية كافة 
الطلبات واملهام �ضم����ن اأوقاتها املحّددة، وخ�ضو�ضًا معاجلة طلبات الطلبة 
املرحلية، بالتن�ضي����ق مع كافة الكليات والأق�ض����ام واملديريات، ومواكبة كافة 

التطّورات التي من �ضاأنها رفع �ضوية العملية التدري�ضية ب�ضكل دائم.

من ن�صاطات وفعاليات جامعة اجلزيرة اخلا�صة خالل �صهر اآذار 2022
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ترحــب هيئة حترير »اجلزيــرة« الن�صــرة الإلكرتونية جلامعة 
اجلزيــرة اخلا�صــة بكافــة امل�صاهمــات وامل�صــاركات مــن اأع�صاء 
الهيئة التعليمية والطلبة والإداريني، يف اجلامعة، �صواء كانت: 
مقــالت، اأو ملّخ�صات عن اأبحاث اأعّدتها كوادر اجلامعة وُن�صرت 

يف جمــالت علمية، اأو ملّخ�صات عن م�صروعات تخّرج الطلبة، اأو تقارير عن فعاليات واأن�صطة 
ة ق�صرية، �صعر، خاطرة.. اإلخ(. طالبية داخل اجلامعة، اأو م�صاركات اأدبية للطلبة )ق�صّ
ُتر�صل امل�صاركات مع ال�صور املرفقة املنا�صبة �صمن ملف )وورد( 
m.habash2022@gmail.com :عرب الربيد الإلكرتوين

دعوة للنشر 
في 


